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Telefonen styrer lyset i stalden
Nystartede NewRoniX, Støvring, er klar med professionelle lysstyringer til industri og
landbrug.

Rune Nielsen (tv.) og Erik Fuglsang Midtgaard er blandt partnerne i det nystiftede innovative selskab NewRoniX, der står
klar med komplette smartløsninger indenfor lys- og lysstyring til landbrug og industri. Foto: Camilla Bønløkke

Af Camilla Bønløkke

! Gem

Udviklingen indenfor digitalisering går kun én vej, og det går stærkt.
Det gælder også indenfor landbruget.
Den nystartede innovative virksomhed NewRoniX i Støvring er netop
klar til at imødekomme landbrugets stigende efterspørgsel efter
digitale løsninger, og sammen med RN Solutions i Svenstrup er de
leveringsdygtige i komplette professionelle løsninger indenfor lys og
lysstyring.
NewRoniX er ejet af Erik Fuglsang Midtgaard, der er teknisk chef,
administrerende direktør Per Hartmann Christensen samt Rune
Nielsen fra RN Solutions ApS, der som medejer i den nystiftede
virksomhed har funktionen salgsansvarlig.
- Det vi blandt andet har udviklet, er en smartbox til styring af lys og
andre enheder, forklarer Erik F. Midtgaard, der ikke er i tvivl om, at
hovedparten af befolkningens elektroniske produkter i såvel industri
som husholdning vil kunne smartstyres i fremtiden, hvor
muligheden herfor allerede er ved at være en selvfølgelighed fra
slutbrugeren.

Styring via telefonen
NewRoniX er en ingeniørbaseret virksomhed, hvor såvel Per
Hartmann Christensen som Erik F. Midtgaard har en baggrund som
udvikler i tele- og mobilbranchen, hvilket giver et solidt afsæt for
fremtidige innovative løsninger.
- Vi gør komplicerede ting simple, lyder det fra Rune Nielsen, imens
Erik F. Midtgaard viser, hvordan lyset på virksomhedens stand helt
enkelt og nemt kan styres via en app på telefonen.
Med en smartbox i stalden kan man styre lyset i blandt andet
svinestalden via en mobil enhed, hvor end du er henne i verden.
Der er ifølge teamet bag tale om et driftssikkert design med
komponenter, der naturligvis tåler miljøet i staldsystemer og
industri.Den medfølgende app er også let at anvende med kun de
nødvendige funktioner og med mulighed for selv at programmere i
blandt andet timerfunktionen, kalenderfunktionen, lysstyrke,
eksterne hændelser og betingelser.

Energibesparelser
Udover smartstyring af lyset tilbyder virksomheden også lette
løsninger, der hjælper til at spare på lyset, når der ikke er behov.
- Vi har en sensor, der måler mængden af lys. En løsning, der for
eksempel er værdifuld i stalde med stort lysindfald fra vinduer eller
porte i gavlen. Her kan man indstille efter den ønskede mængde af
lux, og sensoren måler så, om det er nødvendigt med lyset tændt.
Ellers vil det automatisk dæmpes til det ønskede niveau, forklarer
Erik F. Midtgaard og tilføjer:
- På den måde kan der spares på energien.
cab@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 65
Forrige artikel
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Kinas produktion af svinekød Andelshaver om tabt sag: Vi
gik op med 29 procent i 2021 har allerede vundet meget

Efter årelang strid: Fem
andelshavere tabte til Arla
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JOBS
Jan Søndergaard

Driftsleder til
frilandsgartneri i vækst

Projektleder, Naturstyrelsen Midtsjælland
14-01-2022

Green Peas

Brian Jacobsen

Landbrugsmaskinsælger, Johs. Mertz A/S
14-01-2022

Jordbrugsmaskinfører til
kreativ planteskole
Møllegårdens Planteskole

Jytte Kildegaard Poulsen
Fuldmægtig, VKST
14-01-2022

Lageransvarlig til lager og
butik

Morten Jessen

Kædeby Maskinforretning
A/S

Klaus H. Petersen

Medarbejder med
kendskab til traktorer og
entreprenørmaskiner

Salgschef for svinefoder i Nordjylland, Mollerup Mølle
07-01-2022

Koordinator, LAG Bornholm
05-01-2022

HP maskinservice

Flere navne

Agrovi Business søger
handelsansvarlig
Agrovi I/S

Service montør søges til
Aalborg Syd
Super Dæk Service A/S
Flere jobs
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Traditionel spise blev
glemt og gemt væk:
Astrid vil bringe
bælgfrugterne tilbage
på tallerkenen

Se video: Skovbruger
revser myndigheder

Kraftfuld start på stort
maskintræf i Horsens

McCormick godt på vej i
græsset
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Vand ved åen
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FAGLIG FØLJETON NATUR | 12
AUG | " | !

HØST-TOUR 2021 | 26 JUL | "
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Tolv nationaliteter
graver på
Rønningesøgaard

Peter Kiær forsøgte sig i
vinterrapsen

Nordjysk økolog ramt af
tørke: - Det bliver nok
lige under middel i år

Se flere videoer her

